
 
 

                  Z á z n a m 
z  jednání Rady regionu 

dne 21. 8. 2013 v 13:00 hodin,  
kancelář SORP, Velké nám. 1, I. p. napravo 

 
 
Přítomni:  Jaroslav Němejc, JUDr. Ondřej Veselý, Božena Havlíková, František 

Valvoda, Pavel Souhrada, Pavel Hroch, Zdeněk Bárta, Alena Lišková, 
Mgr. Ivana Očásková 

Omluveni:  Mgr. Milan Brunclík, Bc. Zden ěk Herout 
 
 
Program:  
1. Informace o činnosti svazku – RON, VPP  
2. Hospodaření svazku 2013  
3. Rozpočtová změna č. 6  
4. POV 2013  
5. ROP cyklostezka – výběr zhotovitele DPS  
6. Spolupráce OP LZZ 
7. POV 2014 
8. Různé  
 
Jednání Rady regionu řídí předseda Rady regionu, Jaroslav Němejc. 
Konstatoval, že na jednání je přítomno 7 členů Rady regionu a je tedy usnášeníschopná.  
Ověřovatelem záznamu byla jmenována paní Božena Havlíková.  
Záznam provede Mgr. Ivana Očásková.  
Hlasování o pověření k zápisu a jeho ověření: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Program byl navržen v členění, viz výše.  
Hlasování o programu: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
1.) Informace o činnosti svazku – RON, VPP  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc informoval přítomné o průběhu projektů 
Veřejně prospěšných prací a Revitalizace Orlické nádrže. V rámci projektu VPP lze do stavu 
zaměstnanců aktuálně, za stávajících podmínek, doplnit dalších sedm, a to na tři měsíce. Toto 
navýšení počtu pracovníků bylo poměrně rychlé – v pátek byl kanceláří SORP rozeslán 
informativní mail a do pondělí bylo nutno nahlásit vhodné uchazeče. V uplynulém období 
byly také uzavírány dodatky smluv se stávajícími zaměstnanci zohledňující navýšení 
minimální mzdy, přičemž příspěvek Úřadu práce navýšen nebyl. V rámci projektu 
Revitalizace Orlické nádrže bylo dosaženo dalšího posunu u projektů ČOV a kanalizace ve 
členských obcích. Byly dokončeny stavební a montážní práce na projektu Kostelce nad 
Vltavou a zahájen zkušební provoz. V rámci projektu Orlíka nad Vltavou dobíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby a jsou připravovány podklady smlouvy s poskytovatelem dotace. 
Vedení obcí, jejichž žádosti byly úspěšné v 39. a 42. výzvě OPŽP,  v současné době rozhodují 
o dalším postupu, případně zde již byly zahájeny další fáze přípravných prací. V uplynulém 
období také Vědecká rada vypracovala doporučení a návrh podoby zadání zpracování Studie 
proveditelnosti.  
Usnesení RR 21/21/8/13: 
Rada regionu bere na vědomí informace o postupu projektů Veřejně prospěšných prací a 
Revitalizace Orlické nádrže.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



2. Hospodaření svazku 2013  
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková přítomné seznámili 
s hospodařením svazku v roce 2013 – viz přehled v příloze.  
Usnesení RR 22/21/8/13: 
Rada regionu bere na vědomí hospodaření svazku v roce 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Rozpočtová změna č. 6 
Předseda Rady regionu SORP Jaroslav Němejc a paní Alena Lišková přítomné seznámili 
s podobou rozpočtové změny č. 6, viz příloha.  
Usnesení RR 23/21/8/13: 
Rada regionu schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 v roce 2013, viz příloha: tj. po této změně 
celkem: příjmy +75tis. Kč, výdaje +300tis. Kč a financování - 225tis. Kč.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
4. POV 2013  
Předseda Rady regionu přítomným připomenul, že činnost SORP byla v letošním roce 
podpořena z POV DT 6 150 tis. Kč.  Díky této podpoře bylo také možno doplnit vybavení 
kanceláře SORP. Z DT 7 pak svazek obdržel příspěvek ve výši 265 tis. Kč na podporu 
přípravy projektů. Kancelář svazku provedla poptávku příslušných prací, a to pro každou akci 
u minimálně čtyř firem. Výsledky poptávky viz příloha. Díky tomu, že se cenová úroveň 
poptávaných projekčních prací drží stále na příznivé úrovni, bude možno připravit dokonce 
osm kvalitních projektů. 
Usnesení RR 24/21/8/13: 
Rada regionu schvaluje výsledky poptávkového řízení, tj. výběr dodavatelů, a pověřuje svého 
předsedu podpisem smluv s vítězi, kteří nabídli nejnižší cenu za poptávané práce – zpracování 
projektů pro obce:  Vlastec (fi SysTech – Ing. Jan Bouchal), Nerestce (fi SysTech – Ing. Jan 
Bouchal), Zahořany – Kovářov (fi SysTech – Ing. Jan Bouchal), Kluky (fi Vak projekt s.r.o.), 
Ražice – Štětice (fi Ing. Jitka Dupalová), Dobev (fi Sweco Hydroprojekt a.s.), Čížová (fi 
Sweco Hydroprojekt a.s.) a Orlík nad Vltavou (fi SysTech – Ing. Jan Bouchal). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
5. ROP cyklostezka – výběr zhotovitele DPS 
V rámci přípravy projektu tří úseků Otavské cyklostezky kancelář SORP uskutečnila 
poptávku projekčních prací – na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace.  
V požadovaném termínu byly doručeny tři nabídky, a to od firem - Stareko CZ Písek s.r.o., 
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jiří Jíra, Projekce dopravních staveb. 
Obálky jsou řádně označeny a zapečetěny. Přítomní ustanovili hodnotící komisi a ta přímo 
v rámci programu jednání Rady regionu přistoupila k otevření obálek a hodnocení nabídek. 
Jednání hodnotící komise bylo řádně zaprotokolováno. Komise konstatovala, že všechny 
zaslané nabídky vyhověly podmínkám zadávací dokumentace a nejnižší nabídkovou cenu 
podala firma GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o. Předseda Rady regionu 
Jaroslav Němejc přítomné informoval, že se projekt těší podpoře Nadace Jihočeské 
cyklostezky. Dalším krokem přípravných prací by pak po zpracování dokumentace mělo být 
uspořádání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Bude také nutno zajistit předfinancování 
této akce. Jak s obcí Putim tak Kestřany existuje dohoda na realizaci této akce.  
Usnesení RR 25/21/8/13: 
Rada regionu jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Pavel 
Hroch, Pavel Souhrada a Zdeněk Bárta.  
Rada regionu schvaluje výsledky poptávkového řízení na zhotovitele prováděcí projektové 
dokumentace (DPS) a pověřuje svého předsedu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou 
GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o. za cenu 230.000,-Kč bez DPH. 



Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Spolupráce OP LZZ  
Předseda Rady regionu přítomné informoval o nabídce Svazu měst a obcí ke spolupráci 
v rámci programu Lidské zdroje zaměstnanost. Mělo by se jednat o rozvoj spolupráce mezi 
obcemi v regionu, dle prvotních informací zaměřenou na několik konkrétních a jedno 
volitelné téma. Bližší podrobnosti připravovaného projektu zatím známy nejsou. Přítomní 
konstatovali, že projekt se zdá být velmi přínosný, jen bude ještě potřeba zjistit přesnější 
podmínky, tj. zejména podobu smlouvy, způsob financování, udržitelnost atd.  
Usnesení RR 26/21/8/13: 
Rada regionu ukládá kanceláři SORP kontaktovat ohledně dalších informací o projektu mezi-
obecní spolupráce zástupce Svazu měst a obcí. Rada regionu konstatuje, že má předběžně 
zájem na projektu spolupracovat, ale nejdříve je potřeba zjistit bližší podmínky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
7. POV 2014 
V rámci tohoto bodu přítomní diskutovali náměty budoucích potenciálních projektů SORP 
pro POV 2014, do příštího jednání Rady regionu pak připraví konkrétní návrhy.  
 
 
V Písku dne 30. 8. 2013 
Zapsala: Mgr. Ivana Očásková                               Kontroloval: Jaroslav Němejc  
Jaroslav Němejc 
Předseda Rady regionu  

 

Božena Havlíková 
Starostka obce Drhovle 

 

Mgr. Ivana Očásková 
Sekretariát SORP 

 

 


